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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

Wójt Gminy Osiek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Osiek 

ul. Kwiatowa 30 
83-221 Osiek 

 
Stanowisko: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej 

i funduszy europejskich 
 

 
I. Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie. 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
4. Nieposzlakowana opinia. 
5. Wykształcenie wyższe. 
6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel). 
7. Znajomość następujących przepisów: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.) 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 349) 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) 

8. Umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy. 
  

II. Wymagania dodatkowe: 
1. Ukończone studia II stopnia (magisterskie) lub jednolite studia magisterskie.  
2. Staż pracy w administracji publicznej. 

 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Podejmowanie i organizowanie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych 
z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. 

2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości, stanowiącym własność gminy Osiek. 
3. Realizacja zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków.  
4. Nadzór, planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy. 



IV. Warunki pracy: 
Pełny wymiar czasu pracy. 
Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Osiek 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 22a/2009 Wójta Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2009 r.  
 

V. Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny. 
2. Życiorys (CV). 
3. Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy, wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia. 
4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku posiadania). 
5. Referencje. 
6. Kwestionariusz osobowy. 
7. Oświadczenia: 

o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko 
podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i funduszy 
europejskich", osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30 lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30 83-221 Osiek, w terminie do dnia  
8 grudnia 2015 r. 
Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty uważa się za złożone w terminie, jeżeli nadane są 
w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego). 
 

VII. Informacje dodatkowe: 
1. List motywacyjny i CV powinny zawierać następującą klauzulę: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)”. 

2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osiek w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. 

3. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zamieszczona będzie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  

4. W przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku 
urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. Pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą, która trwa nie dłużej niż 
3 miesiące i kończy się egzaminem, który jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. 

 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Osiek dnia 24 listopada 2015 r. 
 


